CYBAR
Приемливо използване на игралното оборудване
Настоящият документ урежда споразумение между всеки потребител и CYBAR. Документът
съдържа правила и норми, с които всеки потребител трябва да се запознае и да разбере, преди
да започне да използва предоставеното игрално оборудване. Чрез въвеждането и прилагането
на тези правила и норми, CYBAR не цели да направи мястото по-малко забавно. Напротив, целта
на това споразумение е да гарантира, че приятната и забавна среда в CYBAR ще се запази.
Игрално оборудване: всяко устройство, което е част от игралното преживяване и е
собственост на CYBAR. Това включва не само компютрите, но също така: монитори, клавиатури,
мишки, слушалки, дистанционни управления, игралните конзоли, джойстици, подложки,
столове, бюра, други.
1. Потребителите използват личното си потребителско име и чип за влизане в системата.
Строго се забранява използването на данни и чип на друг потребител за достъп до
системата. Задължително трябва да излезете от системата преди да освободите
игралното оборудване. CYBAR не носи отговорност при възникнали злоупотреби.
2. Всяка запазена информация се счита за неповерителна. Информацията може да бъде
достъпена и проверена по всяко време.
3. Сърфирайте безопасно – стойте настрана от уеб страници със странни URL адреси,
порнографко или незаконно съдържание. Това се отнася също и за страници, на които
съдържанието е пряко свързано с кръвопролития, злоупотреби, дискриминация, насилие и
друго неприлично съдържание. Може да правите това свободно у вас
4. Не въвеждайте опасни програми, като: троянски коне, вируси, червеи, роботи за спам и email бомбардиране, други.
5. Просто не отваряйте прикачени файлове от неизвестни или подозрителни изпращачи.
6. Не нарушавайте права, свързани с интелектуална собственост и не използвайте мрежата
на CYBAR за извършване на незаконни дейности.
7. Не носете храна и не яжте близо до оборудването. Само питиета са позволени.
8. Не свързвайте, разкачайте или заменяйте части от оборудването. При нужда, поискайте
помощ от бармана.
9. Не се преструвайте на невежи. Ако не сте сигурни дали е позволено да вършите нещо, подобре попитайте бармана или просто не го вършете.
10. ГОЛЕМИЯТ БРАТ ТЕ НАБЛЮДАВА – така че се дръжте нормално и разумно.
С подписването на този документ, се съгласявате, че сте прочели, разбрали и приели
изброените правила и задължения. Всяко нарушение може да доведе до:
– прекратяване на членството;
– повдигане на официално обвинение за нанесени морални и финансови щети;
– забрана за посещение;
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